
RE\854823BG.doc PE454.517v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

26.1.2011 B7-0000/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

относно бъдещето на Ирак и връзките му с Европейския съюз

Mario Mauro
от името на комисията по външни работи



PE454.517v02-00 2/8 RE\854823BG.doc

BG

B7-0000/2011

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на Ирак и връзките му с 
Европейския съюз

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно Ирак, и по-специално 
резолюцията от 13 март 2008 г. относно ролята на Европейския съюз в Ирак1 и 
резолюцията от 25 ноември 2010 г. относно Ирак: смъртното наказание (по-
специално случаят на Тарик Азиз) и нападенията срещу християнски общности2,

– като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз от 22 ноември 
2010 г.,

– като взе предвид съвместния стратегически документ за Ирак (2011-2013 г.) на 
Европейската комисия,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юни 2006 г., озаглавено 
„Препоръки за възобновен ангажимент на Европейския съюз към Ирак“ 3,

– като взе предвид Международния пакт за Ирак, приет в Шарм ел-Шейх, Египет, 
на 3 май 2007 г.,

– като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 1956 (2010), 1957 
(2010) и 1958 (2010) от 15 декември 2010 г., 

– като взе предвид Съвместно действие на Съвета 2005/190/ОВППС от 7 март 
2005 г. относно интегрираната мисия на ЕС в Ирак в подкрепа на правовата 
държава EUJUST LEX4, установена в рамките на Европейската политика за 
сигурност и отбрана (ЕПСО), и последващите съвместни действия, които я 
изменят и удължават мандата на мисията, 

– като взе предвид Европейската стратегия за сигурност относно „Сигурна Европа 
в един по-добър свят“ от 12 декември 2003 г.,

– като взе предвид съвместната декларация на Съвета, на представителите на 
правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, на 
Европейския парламент и Комисията „Европейския консенсус за развитие“ от 22 
ноември 2005 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно положението на
                                               
1 ОВ C 66 E, 29.3.2009 г., стр. 75.
2 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006)0283.
4 ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 37.
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жените във въоръжените конфликти и тяхната роля за възстановяването и 
демократичните процеси в държавите, намиращи се в положение след 
конфликт1,

– като взе предвид резолюцията на Съвета за сигурност на ООН 1325 (2000) от 31 
октомври 2000 г. относно мястото на жените в конфликтите, мира и сигурността,

– като взе предвид Четвъртата женевска конвенция за закрила на цивилните лица 
по време на война, от 12 август 1949 г., заедно с Допълнителни протоколи І и ІІ 
към нея, и особено обезпокоен от насилието, на което са подложени 
хуманитарни и медицински работници и религиозни служители по време на 
изпълнението на техните задължения, 

– като взе предвид своята писмена декларация от 6 октомври 2010 г. относно 
лагера Ашраф, 

– като взе предвид своята резолюция от 20 януари 2011 г. относно положението на 
християните в контекста на свободата на вероизповедание2, 

– като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че от 2005 г. насам в Република Ирак на три пъти бяха 
произведени многопартийни избори, беше приета Конституция чрез провеждане на 
референдум, бяха положени основите на федерална държава и страната твърдо пое 
по път на изграждане на демократични институции и на възстановяване и 
нормализация,

Б. като има предвид сключеното на 21 декември 2010 г. между всички политически 
сили в Ирак споразумение с оглед сформирането на правителство на национално 
сътрудничество, отговарящо на проявените стремежи от иракските граждани по 
време на изборите от 7 март 2010 г., 

B. като има предвид, че въпреки голямото подобрение на положението по отношение 
на сигурността, иракчани продължават да стават жертва на терористични нападения 
и на сектантското и религиозно насилие, 

Г. като има предвид, че 800 000 иракски граждани християни (халдейци, сирийски 
християни и други християнски малцинства) живееха в Ирак през 2003 г. и че те 
съставляват древно местно население, което понастоящем е силно изложено на 
преследвания и е принудено на живот в изгнание; като има предвид, че стотици 
хиляди християни избягаха от насилието, на което продължават да са обект, като 
напуснаха страната или като бяха разселени в рамките на вътрешните граници,

Д. като има предвид, че иракските сили за сигурност ще играят ключова роля предвид 
приключването на оттеглянето на американските военни сили, предвидено за 2011 
г., 

                                               
1 ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 287.
2 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0021.
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Е. като има предвид, че съседните държави трябва да се въздържат от каквато и да е 
намеса във вътрешните работи на Ирак и трябва да спазват неговата независимост, 
суверенност и териториална цялост, 

Ж. като има предвид, че според ВКБООН до ден днешен броят на разселените във 
вътрешността на Ирак възлиза на повече от 1 500 000, от които 500 000 са без 
подслон, както и че броят на бежанците в съседните страни, основно Сирия и 
Йордания, възлиза понастоящем на 230 000,

З. като има предвид, че кюрдският регион е регион в Ирак, където в достатъчна степен 
са гарантирани мирът и стабилността и където международното сътрудничество за 
развитие и частните инвестиции се увеличават;

И. като има предвид, че в качеството на участник на световната сцена ЕС следва да 
поеме своята отговорност за изграждането на нов демократичен Ирак и че 
политиката на ЕС спрямо Ирак следва да се разглежда в широкия контекст на 
стратегическото партньорство на ЕС със Средиземноморието и Близкия Изток;

Й. като има предвид, че ключовите предизвикателства за възстановяването и 
нормализацията са залегнали в институционалния и социалния фронт, а именно 
изграждането на капацитет на институциите и администрацията, укрепването на 
правовата държава, прилагането на закона и зачитането на правата на човека;

К. като има предвид, че е подходящо ЕС да пригоди използването на своите ресурси 
според специфичните вътрешни, регионални и хуманитарни предизвикателства, 
пред които е изправен Ирак, и че ефикасността, прозрачността и видимостта са 
изключително важни условия за засилената роля на Съюза в Ирак, 

Л. като има предвид, че сключването на споразумението за партньорство и 
сътрудничество дава на ЕС нова договорна рамка за дългосрочно развитие на 
политическите и икономическите отношения с Ирак,

М. като има предвид, че представителството на Европейския съюз на място остава 
ограничено и недостатъчно предвид заявените амбиции за по-важна роля при 
подпомагането на иракските държавни органи в процеса на възстановяване, 
стабилизация и нормализиране,

Н. като има предвид, че от 2003 г. насам ЕС и държавите-членки са предоставили над 1 
млрд. евро в помощ на Ирак, по-специално чрез Международния фонд за 
възстановяване за Ирак (IRFFI), и като има предвид, че Съюзът е участвал пряко в 
подобряването на положението във връзка с правовата държава в страната от 2005 г. 
насам посредством своята мисия EUJUST LEX в рамките на ЕПСО; като има 
предвид, че мандатът на EUJUST LEX беше удължен до 30 юни 2012 г.; 

О. като има предвид резолюция 1936 (2010) на Съвета за сигурност на ООН, която 
удължава мандата на мисията на ООН в Ирак до 31 юли 2011 г., 

П. като има предвид, че Европейският парламент е решен да продължава да развива 
своите отношения със Съвета на представителите на Ирак, в това число чрез 
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официални връзки;

– Политическо положение в Ирак 

1. приветства постигнатото от иракските ръководители политическо споразумение с 
оглед съставянето на представително за политическото, религиозно и етническо 
многообразие на иракското общество правителство на национално сътрудничество, 
което съответства на волята, проявена по време на законодателните избори от 7 
март 2010 г.; 

2. насърчава политическите сили на Ирак да продължат, в дух на отговорност и 
диалог, тяхното ангажирано поведение за възстановяването и нормализирането на 
един федерален, демократичен, плуралистичен, основаващ се на принципа на 
правовата държава и на зачитането на правата на човека Ирак; 

3. приветства в тази връзка приемането от Съвета за сигурност на ООН на резолюции 
1956, 1957, 1958, приети на 15 декември 2010 г., отнасящи се съответно до Фонда за 
развитие на Ирак, до разоръжаването и неразпространението и до програмата 
петрол срещу храни, които, премахвайки някои ограничения, приети съгласно глава 
VII от Хартата на ООН, бележат един решителен етап във възстановяването на 
международната значимост на Ирак отпреди 1990 г.;

4. припомня, че от 1990 г. насам, четири области остават визирани от резолюции по 
силата на глава VII (Комитета по санкциите, изчезналите лица, иракско-кувейтските 
граници, компенсациите); настоятелно призовава иракските органи да поддържат 
едно съзидателно сътрудничество, за да изпълнят последните си задължения и да 
успеят да завършат пълното възстановяване на иракския суверенитет;  

5. приветства ключовата роля, изиграна от Мисията на ООН за подкрепа на Ирак 
(UNAMI), за техническата помощ и подкрепата, предоставени на населението и 
органите на властта на Ирак, по-специално по отношение на националното 
помирение, укрепването на демократичните институции, развитието и оказването на 
помощ на цивилното население, особено на най-уязвимите групи; отдава почит на 
себеотрицанието на работещия на място и често в трудни условия на сигурност 
международен персонал;

6. отново изразява дълбоката си загриженост, породена от продължаващите актове на 
насилие, насочени срещу цивилно население, уязвими групи и религиозни 
общности, сред които са и християнските малцинства; призовава иракските органи 
да положат повече усилия за укрепване на сигурността и обществения ред и за 
борба срещу тероризма и междуобщностното насилие в рамките на цялата 
територия;  

7. призовава иракските органи да умножат решително усилията за закрила на 
християнските малцинства и другите уязвими малцинства, да гарантират на всеки 
иракски гражданин правото да практикува вярата си при пълна свобода и сигурност, 
да взимат по-строги мерки срещу междуетническото насилие и да направят всичко, 
което е по силите им, за да изправят престъпниците пред правосъдието, в 
съответствие с принципите на правовата държава и международните норми;
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8. припомня неотложността на хуманитарните проблеми, пред които е изправен 
иракският народ; подчертава необходимостта за предприемане на координирани 
действия от страна на иракските органи и международната помощ на място, с цел 
подкрепа на уязвимите групи, включително на бежанците и разселените лица; 

9. приветства оперативните подобрения в работата на иракските сили за сигурност, 
които успяха да сведат насилието и нестабилността до тяхното най-ниско ниво от 
2003 г. насам; при все това счита за приоритет установяването на нова законова 
рамка, която ясно да определя отговорностите и мандата на силите за сигурност; 
счита, че Съветът на представителите трябва да изиграе своята роля при 
формулирането на едно ново законодателство и да упражнява демократичния си 
контрол;

– Политическа ангажираност на ЕС в иракския преход

10. приветства приключването на преговорите за споразумението за партньорство и 
сътрудничество между ЕС и Република Ирак, което установява първите договорни 
отношения в историята между двете договарящи страни; изразява очакването си 
това споразумение да даде импулс за политическа ангажираност на най-високо 
равнище в Съюза, изразяваща се в редовни и преки контакти с най-висшите иракски 
органи;

11. в това отношение припомня, че присъствието на ЕС на място остава ограничено 
поради причини, свързани с условията на сигурност; при все това призовава за 
дипломатическо засилване на това присъствие посредством назначаването на 
ръководител на мисия в най-кратки срокове, който да разполага с човешки и 
материални ресурси на висотата на предявените от ЕС амбиции за една важна роля 
в иракския демократичен преход;

12. подчертава, че в своите два аспекта - политически и търговски – това споразумение 
поставя основите на засилването на редовния политически диалог по двустранните, 
регионалните и световните въпроси, като в същото време има за цел подобряването 
на търговския режим между Ирак и ЕС и подкрепя усилията за развитие и реформи, 
с които Ирак се ангажира, с цел улесняване интеграцията на тази страна в 
световната икономика;

13. настоятелно призовава политическият диалог между ЕС и иракските органи да бъде 
приоритетно съсредоточен върху въпросите, отнасящи се до зачитането на правата 
на човека и на основните обществени и лични свободи, до укрепването на 
демократичните институции, на правовата държава и на доброто управление;

14. счита, че ЕС трябва да насърчава националното помирение на иракския народ в 
рамките на един политически диалог, в който да участват всички групи. 
настоятелно призовава иракското правителство да се съсредоточи върху 
проблемите, свързани с правата на човека, по-специално посредством допълнителни 
мерки имащи за цел да подкрепят работата на Висшата независима комисия по 
правата на човека, и да приеме за свой приоритет борбата срещу безнаказаността, 
както и законодателната реформа и реформата на съдебната система; 

15. призовава да бъде обърнато особено внимание на правата на жената и нейното 
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участие в процеса на следконфликтно възстановяване и в политическия и 
икономическия живот на най-високо равнище; призовава иракските органи да 
вземат необходимите мерки за развитието на едно гражданско общество, участващо 
в политическия процес, и да насърчава независими, плуралистични и 
професионални медии; 

16. приема със задоволство съвместния стратегически документ на Европейската 
комисия, който бележи прехода към многогодишно планиране на сътрудничеството 
за развитие на ЕС, съгласувано с иракските органи и с останалите международни 
заинтересовани страни (Световната банка, ООН), работещи на място; констатира, че 
този нов подход отговаря на основните насоки, съдържащи се в препоръката му от 
13 март 2008 г. към Съвета; 

17. приветства положителните резултати на мисията EUJUST LEX и провеждането за 
първи път на пилотни проекти в Ирак в сътрудничество с текущия проект на 
Европейската комисия; призовава в края на тази мисия целият придобит експертен 
опит да бъде оползотворен посредством ЕПСО и общностните инструменти, така че 
ЕС да продължи да предоставя подкрепата си на място за укрепване на полицията и 
на наказателната система в Ирак;

18. изразява подкрепата си спрямо Ирак в усилията му за нормализиране на 
отношенията му с неговите съседи – с Иран, Сирия, Саудитска арабия и Турция, без 
да се пренебрегват останалите важни проблеми;  

19.  отново отправя искането си относно прозрачността и ефикасността на помощта на 
Съюза за Ирак чрез предоставянето на подробна, редовна и прозрачна информация 
относно ефективното изплащане и оползотворяване на помощта на Съюза, по-
специално що се отнася до средствата, преминаващи през Международния фонд за 
възстановяване на Ирак, чийто основен донор е ЕС;

20.  отбелязва, че планираните в областта на социалното и човешкото развитие 
дейности по сътрудничеството на ЕС имат за цел борбата срещу бедността, 
задоволяването на жизненоважните нужди по отношение на здравеопазването, 
образованието и заетостта и насърчаването на основните свободи за всички, 
включително за най-уязвимите групи, за бежанците, разселените лица и за всички 
религиозни малцинства; настоява осъществяването на тези дейности да се вписва в 
рамките на укрепването на капацитета и на институциите, при зачитане принципите 
на интеграцията, прозрачността и доброто управление; 

21. припомня своята ангажираност по отношение на развитието на парламентарната 
демокрация, както и инициативата си в бюджета за 2008 г. за подкрепа на 
установяването на демокрацията в сътрудничество с парламентите на трети страни; 
отново заявява пълната си готовност да подкрепя активно Съвета на 
представителите на Ирак, посредством предлагането на инициативи, имащи за цел 
укрепването на правомощията на избраните иракски представители, за да могат те 
да изпълняват конституционната си роля, както и посредством предоставянето на 
експертен опит в областта на ефикасното администриране и обучението на 
персонала;
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22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Европейския съвет, на председателя на Европейската комисия, на върховния 
представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност/заместник-председател на Комисията, на председателите на 
парламентите на държавите-членки, както и на правителството и на Съвета на 
представителите на Република Ирак. 


